
Manuál

Ahoj milý priateľ, rozhodol si sa programovať v PRAStarom Kalkulátore? Ak je odpoveď
áno, môžeme začať. Jediný dátový typ, ktorý PRAStarý Kalkulátor pozná sa volá number a je
to celé číslo z rozsahu od 0 po 65 535, vrátane. Všetky matematické operácie teda PRAStarý
Kalkulátor počíta modulo 65 536. Ak si sa ešte moc nestretol s programovacími jazykmi, je dobré
spomenúť, ako funguje delenie a zvyšok(modulo) v počítačoch. Delenie je zväčša celočíselné, teda
odpoveď na otázku, koľko je 5÷ 3 je 1 a nie 1.6666. Zvyšok už funguje celkom prirodzene teda
5mod 3 je 2. Preto napríklad hodnota výrazu 65 530+10 je v PRAStarom Kalkulátore 4. Dôvod
je ten, že výsledok 65 540 sa ešte vymoduluje 65 536 a ako výsledok ostane zvyšok a teda 4.

PRAStarý Kalkulátor má 26 premenných, ktoré voláme registre. Tie sú označené písmenami
‘a‘ až ‘z‘ a v každom z nich môže byť uložená jedna hodnota typu number. Na začiatku výpočtu
sú vo všetkých registroch nuly. Okrem registrov má PRAStarý Kalkulátor pamäť, ktorá funguje
ako jednosmerná rúra. S tou vie robiť dve operácie:
– vložiť do nej číslo z registra ‘X‘ príkazom ‘put X‘,
– z opačného konca rúry vybrať číslo a uložiť ho do registra ‘X‘ príkazom ‘get X‘.

Čísla sa v rúre samozrejme nemôžu predbiehať, PRAStarý Kalkulátor ich teda bude vyberať
v tom istom poradí, v akom ich tam vložil. Pamäť je naozaj veľká, takže sa do nej čísel zmestí
ľubovoľne veľa. Ak nie je povedané ináč, je na začiatku výpočtu rúra prázdna. Okrem rúry
vie PRAStarý Kalkulátor ešte písať svoj výstup na monitor. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté
všetky príkazy, ktoré PRAStarý Kalkulátor pozná, a ktoré vy môžete použiť, keď na ňom budete
programovať.

príkaz účinok

get X vyber číslo z rúry a ulož ho do registra X
put X vlož do rúry číslo z registra X
put číslo vloží dané číslo do rúry
print vyber číslo z rúry a vypíš ho na výstup

add sčítanie: vyberie dve čísla z rúry a vlož tam ich súčet
sub odčítanie: vyberie dve čísla z rúry a vlož tam ich rozdiel
mul násobenie: vyberie dve čísla z rúry a vlož tam ich súčin
div delenie: vyberie dve čísla z rúry a vlož tam ich podiel
mod zvyšok: vyberie dve čísla z rúry a vlož tam zvyšok po delení prvého druhým

label L návestie: pomenuj toto miesto v programe L
jump L skok: pokračuj vo vykonávaní programu od miesta s názvom L
jz X L skok ak nula: ak je v registri X nula skoč na miesto s názvom L
jeq X Y L skok ak sa rovnajú: ak je v registri X to isté čo v Y, skoč na miesto s názvom L
jgt X Y L skok ak je väčšie: ak je v registri X väčšia hodnota ako v Y, skoč na miesto s názvom L
jempty L skok ak je rúra prázdna: Ak v rúre nie sú žiadne čísla, skoč na miesto s názvom L
stop koniec: ukonči vykonávanie programu

Ak sa stane, že pri pokuse vybrať z rúry je rúra prázdna, nastane chyba. Rovnako nastane
chyba, ak sa pokúsime deliť nulou, počítať zvyšok po delení nulou, alebo skočiť na neexistujúce
miesto. Ak sa program dostane na koniec, PRAStarý Kalkulátor korektne skončí (ako keby na
konci programu bola ešte inštrukcia stop.) Všeobecne píšeme každý príkaz na nový riadok. Pre
stručnosť môžeme písať viac príkazov do jedného riadku, v takomto prípade ich od seba treba
oddeliť bodkočiarkou. Pozor, PRAStarý Kalkulátor sa rád zahrieva a tak je na ňom v jednom
programe povolené urobiť iba 100 000 príkazov.
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